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KRESZ-pálya használati szabályzat 

Az Alsóerdei Sport- és Élménypark területén található KRESZ-pálya abból a célból 
készült és arra hivatott, hogy a fiatal generációk megismerjék és gyakorolják a közúti 
közlekedés alapvető szabályait. 

A pálya saját eszközzel és bérbe adott gokartokkal egyaránt használható, a következő 
szabályok betartása mellett: 

1. A jobb oldali közlekedési rend betartása kötelező. 
 

2. A KRESZ-pálya használata során a közúti jelzések és a forgalmi szabályok az irányadók.  

A szabályos közlekedés akadályozása tilos! 
 

3. A pálya 3 éves kortól használható, 14 éves kor alatt szülői felügyelet kötelező! 
 

4. A KRESZ-pályán használatos eszközök saját felelősségre, rendeltetésszerűen, a 
szabályzatban leírtak alapján használhatók, melyet a Látogató a jegy megvásárlásával 
elfogad. Üzemeltető a nem megfelelő használat esetén bekövetkező anyagi károkért és 
személyi sérülések esetén nem vállal felelősséget. A kiadott eszközökben, a pálya 
tartozékaiban (táblák) okozott anyagi károkért a Látogató felel. 

 

5. A létesítmény kollégái az eszközök kiadásáért és ellenőrzéséért felelnek, a pálya 
biztonságos használata a Látogató felelőssége. 
 

6. KRESZ-pálya kizárólag saját hajtású kerékpárral, rollerrel és gokarttal használható. 
Benzines és elektromos meghajtású eszközökkel a pálya használata tilos! Gyalogosan 
kizárólag gyermek oktatása céljából tartózkodhat Látogató a pálya gyalogosok számára 
kijelölt részein. 

 
7. Saját eszközzel a pályára felhajtani, csak az arra kijelölt részeken szabad. Biciklisek számára 

a fejvédő sisak használata kötelező. 
 

8. Az eszközökkel a fűre hajtani, a füves részeken átvágni, pályát lerövidíteni tilos! 
 

9. A kanyarok biztonságos bevételéhez, a balesetek elkerülése érdekében, a megfelelő 
sebesség betartására minden esetben törekedni kell! 

 

10. Az eszközökkel a pálya területén indokolatlanul megállni, a gokartokról menetközben 
leszállni, a mozgó járműről leugrani tilos! 

 

11. Többszemélyes gokartokon a pálya területén helyet cserélni szigorúan tilos! 
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12. Hirtelen fékezés és farolás csak kivételesen indokolt esetben, balesetek elkerülése céljából 
megengedett. 

 

13. A 4 személyes gokart első ülésein megtalálható biztonsági övek használata kötelező! A 4 
személyes gokarton az első két ülésben kizárólag gyermek, a hátsó két ülésben kizárólag 
nagykorú személy ülhet.  A 2 személyes gokart vezetője csak nagykorú személy lehet. 

 

14. Amennyiben a Létesítmény által rendelkezésre bocsátott eszközöket, vagy az igénybe vett 
attrakciót a Látogató nem előírás szerint használja és emiatt önmagában vagy harmadik 
félben kárt okoz, az Üzemeltető nem vonható felelősségre, az okozott kárért a kártérítési 
felelősséget a Látogató vállalja. 

 

15. Az Alsóerdei Sport- és Élménypark meghatalmazott munkatársa az eszközökre, 
önmagukra vagy társaikra veszélyes Vendégeket a pályahasználati szabályzatok be nem 
tartása miatt jogosult a pályáról leküldeni. Ebben az esetben a szolgáltatás árát nem áll 
módunkban visszatéríteni.  

 

16. Baleset bekövetkezte esetén a Látogatónak kötelessége mielőbb jelezni a személyi 
sérülést vagy a felmerülő kárt a Létesítmény kollégáinak, melyről az Üzemeltető 
jegyzőkönyvet vesz fel. Jegyzőkönyv felvétele nélkül a helyszínt elhagyni tilos! 
Amennyiben Látogató jegyzőkönyv felvétele nélkül hagyja el a helyszínt, azzal saját 
felelősségre távozik, Üzemeltető nem vonható felelősségre. 

 

17. Az Alsóerdei Sport- és Élménypark alkalmazkodik és betartja a katasztrófavédelem 
utasításait, ezért narancssárga, vagy piros riasztás következtében a KRESZ-park területét 
haladéktalanul, az üzemeltető személyzet utasításai szerint el kell hagyni! Az Üzemeltető 
fenntartja a jogot, hogy kedvezőtlen időjárás esetén bizonyos szolgáltatásokat részlegesen 
vagy teljesen szüneteltessen. Ebben az esetben a szolgáltatás árát nem áll módunkban 
visszatéríteni. 

 


